
          ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL  JUDETEAN

HOT RÂRE
privind însu irea Actului Constitutiv modificat  al S.C. „VITAL”  S.A. Baia Mare,

la care  jude ul Maramure  este ac ionar

Asigurarea cadrului institu ional pentru implementarea proiectului de modernizare a infrastructurii de ap ,
proiect finan at din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Opera ional Sectorial de Mediu (POS Mediu), se impune
modificarea i completarea actului constitutiv al S.C. „VITAL” S.A.  la care judetul Maramures este membru asociat prin
transformarea operatorului local al serviciilor de alimentare cu ap i canalizare S.C. „VITAL” S.A. în OPERATOR
REGIONAL

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizul favorabil al
comisiei pentru activit ii economico-financiare;

Pe baza Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare, Hot rârii ADIL Maramure  nr 6/27.07.2005  privind propunerea particip rii în calitate
de ac ionari  la majorarea capitalului social al SC „VITAL” SA Baia Mare, Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.
70 din 04.08.2005 privind participarea jude ului Maramure prin Consiliul Jude ean Maramure , cu capital la înfiin area
S.C. „VITAL” SA  în calitate de operator regional;

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare
i a prevederilor art. 17, art. 91 alin. (1) lit. a) alin. (2) lit. b), c), d) i art 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei

publice locale, republicat ,
Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se însu te Actul Constitutiv modificat prin Actul Adi ional nr. 1/2008 al S.C. „VITAL” SA Baia Mare în
forma prev zut  în Anexa 1 la prezenta hot râre.

Art. 2. Se împuternice te Domnul MARINEL KOVACS, pre edinte al Consiliului jude ean Maramure ,
cet ean român, n scut la data de 01.01.1953 la Dej, domiciliat în Baia Mare, strada Ion Luca Caragiale nr 12/51,
judetul Maramures, CNP 1530101240046  posesor a C.I. seria MM nr. 307759, eliberat  de Poli ia Baia Mare la data de
6.10.2005, s  voteze i s  semneze în numele i pe seama Consiliului Judetean Maramures, Actul Adi ional nr. 1/2008
la Actul Constitutiv al S.C „VITAL”  S.A, anexat la prezenta hot râre.

Art. 3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al judelului i se comunic :
- Institu iei Prefectului  - jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie  public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- S.C „VITAL” SA;
- ADIL Maramure ;
- Domnului Marinel Kovacs;
- Consiliului local Baia Mare;
- Domnului Micle Ion Radu.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 12 februarie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

   Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 12 februarie 2008
Nr. 24



ACT CONSTITUTIV
AL S.C. VITAL S.A.

Ac ionarii :

- Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local, cu sediul în Baia Mare, str.Gh.Sincai,nr.,
reprezentat de Cristian Anghel (Primar), special împuternicit în acest scop prin
Hot rârea nr. ............ a Consiliului Local;
- Orasul Baia Sprie, prin Consiliul Local, cu sediul în Baia Sprie, reprezentat de
Barboloviciu Valer (Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr.
............ a Consiliului Local;
-  Orasul Borsa, prin Consiliul Local, cu sediul în Borsa, reprezentat de Stetco Remus
(Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr. ............ a Consiliului
Local;
- Orasul Cavnic, prin Consiliul Local, cu sediul în Cavnic, reprezentat de Bindiu
Nicolae (Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr. ............ a
Consiliului Local;
-  Orasul Sighetu Marmatiei, prin Consiliul Local, cu sediul în Sighetu Marmatiei,
reprezentat de Goja Eugenia (Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea
nr. ............ a Consiliului Local;
-   Orasul Somcuta Mare, prin Consiliul Local, cu sediul în Somcuta Mare, reprezentat
de Butean Petru Ioan (Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr.
............ a Consiliului Local;
-  Orasul Tautii Magheraus, prin Consiliul Local, cu sediul în Tautii Magheraus,
reprezentat de Ardelean Anton (Primar), special împuternicit în acest scop prin
Hot rârea nr. ............ a Consiliului Local;
-   Orasul Targu Lapus, prin Consiliul Local, cu sediul în Targu Lapus, reprezentat de
Lese Mitru (Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr. ............ a
Consiliului Local;
-    Orasul Seini, prin Consiliul Local, cu sediul în Seini, reprezentat de Adorian
Zamfir (Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr. ............ a
Consiliului Local;
-    Orasul Viseu de Sus, prin Consiliul Local, cu sediul în Viseu de Sus, reprezentat de
Ciolpan Vasile (Primar), special împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr. ............ a
Consiliului Local;

- Jude ul Maramures, prin Consiliul Jude ean cu sediul în  Baia Mare, str. Gh. incai
nr. 46, reprezentat de Marinel Kovacs (Pre edinte al Consiliului Jude ean) special
împuternicit în acest scop prin Hot rârea nr. ............ a Consiliului Jude ean.

au hot rât s  modifice statutul societatii pe ac iuni : VITAL  S.A. (denumit  în
cele ce urmeaz Societatea ), dup  cum urmeaz  :

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDIC

1.1. Societatea este persoan  juridic  român i este înfiin at  ca societate pe ac iuni în
conformitate cu legisla ia român  aplicabil i cu dispozi iile prezentului Act
Constitutiv.



1.2. Forma juridic  a Societ ii nu poate modificat  pe toat  durata derul rii
Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

1.3. Societatea î i va desf ura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului
Act Constitutiv i ale legisla iei române ti în vigoare, în vederea realiz rii obiectului

u de activitate i a îndeplinirii obiectivelor Societ ii astfel cum sunt acestea stabilite
prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIET II

2.1. Denumirea Societ ii este: "VITAL".

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie men ionate:
denumirea, forma juridic , capitalul social, sediul social, num rul de înmatriculare la
Registrul Comer ului i codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIET II

3.1. Sediul social al Societ ii este în Baia Mare, str. Gh.Sincai, nr.21.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hot râre a
Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agen ii, birouri, în România sau în str in tate,
în conformitate cu legisla ia în vigoare, printr-o hot râre a Adun rii Generale
Extraordinare a Ac ionarilor i cu respectarea obiectului s u de activitate astfel cum
este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui
filiale cu condi ia ca obiectul principal de activitate al acestora s  nu îl constituie
captarea, tratarea i distribu ia apei (cod CAEN 4100) sau colectarea i tratarea apelor
uzate (cod CAEN3700) i doar cu avizul conform favorabil al Asocia iei de dezvoltare
intercomunitar  (denumit  în cele ce urmeaz Asocia ia ).

3.4. Societatea are urmatoarele Agentii :

  1.  Agentia Baia Sprie, cu sediul în Baia Sprie, str. Gutinului, nr.4.
  2.  Agentia Borsa, cu sediul în Borsa, str. Libertatii, nr.47.
  3.  Agentia Cavnic, prin Consiliul Local, cu sediul în Cavnic, str. 22Decembrie,
nr.19.
  4.  Agentia Sighetu Marmatiei, cu sediul în Sighetu Marmatiei, Libertatii, nr.25.
  5.  Agentia Somcuta Mare, cu sediul în Somcuta Mare, str. Republicii, nr.7.
  6.  Agentia Tautii Magheraus, cu sediul în Tautii Magheraus, str. Principala, nr.290.
  7.  Agentia Targu Lapus, cu sediul în Targu Lapus, str. Tiblesului, nr.2.
  8.  Agentia Seini, cu sediul în Seini, str. P-ta Unirii, nr.16.
  9.  Agentia Viseu de Sus, cu sediul în Viseu de Sus, str. Republicii, nr.5.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIET II

Societatea este constituit  pentru o perioad  de timp nelimitat  începând cu data



înmatricul rii sale la Oficiul Registrului Comer ului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIET II

5.1. Obiectul de activitate al Societ ii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa i
canalizare a c rui gestiune îi este delegat  ( Serviciile ), conform Contractului de
Delegare, in aria deleg rii definit  în respectivul contract. Societatea î i desf oar
activtatea exclusiv pentru Autorit ile Locale care i-au delegat, prin Asocia ie,
gestiunea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.

Obiectul de activitate al Societ ii este urm torul :

Domeniul principal de activitate :
Cod CAEN 4100 : Captarea, tratarea si distribu ia apei.

Activitatea principal  :
Cod CAEN : 4100 Captarea, tratarea i distribu ia apei.

Activit i secundare :
Cod CAEN : 3700 Colectarea i tratarea apelor uzate;
Cod CAEN : 2443 Productia plumbului, zincului si cositorului
Cod CAEN : 2711 Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente
Cod CAEN : 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
Cod CAEN : 3832 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
Cod CAEN : 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
Cod CAEN : 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii
Cod CAEN : 4659 Comert cu ridicata altor masini si echipamente
Cod CAEN : 4649 Comert cu ridicata a altor bunuri de uz gospodaresc
Cod CAEN : 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de marfuri
Cod CAEN : 6820 Inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod CAEN : 7732 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii fara
                               personal de deservire aferent
Cod CAEN : 7739 Inchirierea altor masini si echipamente
Cod CAEN : 5829 Editare de programe
Cod CAEN : 6201 Consultanta si furnizare de alte produse software
Cod CAEN : 7111 Activitati de arhitectura, inginerie si de servicii de consultanta
tehnica
                               legate de acestea
Cod CAEN : 7120 Activitati de testari si analize tehnice
Cod CAEN : 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie i tâmpl rie pentru construc ii;
Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn;
Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc ii;
Cod CAEN : 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construc ii;
Cod CAEN : 2362 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construc ii;
Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;
Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;



Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment i ipsos;
Cod CAEN : 2420 Produc ia de tuburi ( evi) din o el;
Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei;
Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase;
Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construc ii metalice i p i componente ale
structurilor metalice;
Cod CAEN : 2512 Fabricarea de elemente de dulgherie i tâmpl rie din metal;
Cod CAEN : 2529 Produc ia de rezervoare, cisterne i containere metalice;
Cod CAEN : 2521 Produc ia de radiatoare i cazane pentru înc lzire central ;
Cod CAEN: 2550 Fabricarea produselor metalice ob inute prin deformare plastic ;
Cod CAEN : 2561 Tratarea i acoperirea metalelor;
Cod CAEN : 2562 Opera iuni de mecanic  general ;
Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipien i, containere i alte produse similare din o el;
Cod CAEN : 4311 Demolarea construc iilor, terasamente i organizare de antiere;
Cod CAEN : 4313 Lucr ri de foraj i sondaj pentru construc ii;
Cod CAEN : 4120 Construc ii de cl diri i lucr ri de geniu;
Cod CAEN : 4391 Lucr ri de învelitori, arpante i terase la construc ii;
Cod CAEN : 4211 Construc ii de autostr zi, drumuri, aerodroame i baze sportive;
Cod CAEN : 4221 Construc ii hidrotehnice;
Cod CAEN : 4221 Forarea si consructia puturilor de apa
Cod CAEN : 4321 Lucr ri de instala ii electrice;
Cod CAEN : 4329 Lucr ri de izola ii i protec ie anticorosiv ;
Cod CAEN : 4322 Lucr ri de instala ii tehnico-sanitare;
Cod CAEN : 4329 Alte lucr ri de instala ii;
Cod CAEN : 4331 Lucr ri de ipsoserie;
Cod CAEN : 4332 Lucr ri de tâmpl rie i dulgherie;
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
Cod CAEN : 5224 Manipul ri;
Cod CAEN : 5210 Depozit ri;
Cod CAEN : 7120 Activit i de test ri i analize tehnice;
Cod CAEN : 8121 Activit i de între inere i cur are a cl dirilor;
Cod CAEN : 8299 Alte activit i de servicii prestate în principal întreprinderilor;
Cod CAEN : 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
Cod CAEN : 3900 Activitati si servicii de decontaminare
Cod CAEN : 3129 Salubritate, depoluare i activit i similare;
Cod CAEN : 9411 Activit i ale organiza iilor economice i patronale;
Cod CAEN : 9412 Activit i ale organiza iilor profesionale.
i orice activit i industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au

leg tur  direct  sau indirect  cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita
realizarea acestuia, precum i participarea la entit i având acela i obiect de activitate.

Societatea nu poate desf ura decât activit i care au leg tur  direct  sau indirect  ori
faciliteaz  realizarea obiectului s u principal de activitate.

5.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toat  durata derul rii
Contractului de Delegare



ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societ ii este de  786060 lei (valoarea
capitalului social trebuie s  asigure stabilitatea economic i financiar  a Societ ii),
divizat în  78606 ac iuni, numerotate de la 1 la 78606 inclusiv, cu o valoare nominal
de 10 lei (minimul legal 0,1lei) fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate  v rsat de ac ionari.
6.3. Ac ionarii particip  la capitalul social cu aporturi în numerar / natur , subscrise
i v rsate dup  cum urmeaz :

a) Municipiul  Baia Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Baia Mare -
68353. ac iuni, numerotate de la 1 la 68353 inclusiv, integral acoperit (transmis),
reprezentând aportul în natur  în valoare total  de 683530 lei, reprezentând  86,953%
din capitalul social. Aportul în natur  este reprezentat de valoarea mijloacelor fixe
transferat automat i irevocabil în patrimoniul Societ ii.
b)  Municipiul Sighetu Marmatiei, prin Consiliul Local al Municipiului Sighetu
Marmatiei  - 2049 actiuni, numerotate de la nr.71086 la nr.73134
inclusiv, reprezentand aportul in numerar/ natura in valoare totala de 20490 lei,
reprezentand 2,607% din capitalul social .
c)         Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures, 2732 actiuni,
numerotate
de la nr.68354 la nr.71085, reprezentand aportul in numerar/natura in valoare totala de
27320 lei, reprezentand 3,480% din capitalul social .
d)   Ora ul Baia Sprie, prin Consiliul Local al orasului Baia Sprie  - 684 actiuni,
numerotate de la nr.73135 la nr.73818 inclusiv, reprezentand aportul in numerar/
natura in valoare totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social .
e)     Ora ul Borsa, prin Consiliul Local al orasului Borsa - 684 actiuni, numerotate de
la nr.73819 la nr.74502 inclusiv, reprezentand aportul in numerar/ natura in valoare
totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social .
 f)     Ora ul Cavnic, prin Consiliul Local al orasului Cavnic - 684 actiuni, numerotate
de la nr.74503 la nr.75186 inclusiv, reprezentand aportul in numerar/ natura in valoare
totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social .
 g)    Ora ul Seini, prin Consiliul Local al orasului Seini -  684 actiuni, numerotate de
la nr.75187 la nr.75870 inclusiv, reprezentand aportul in numerar/ natura in valoare
totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social .
 h)    Ora ul Somcuta Mare, prin Consiliul Local al orasului Somcuta Mare -  684
actiuni, numerotate de la nr.75871 la nr.76554 inclusiv, reprezentand aportul in
numerar/ natura in valoare totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social.
 i)    Ora ul Targu Lapus, prin Consiliul Local al orasului Targu Lapus -  684 actiuni,
numerotate de la nr.76555 la nr.77238 inclusiv, reprezentand aportul in numerar/
natura in valoare totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social.
j)     Ora ul Tautii Magheraus, prin Consiliul Local al orasului Tautii Magheraus - 684
actiuni, numerotate de la nr.77239 la nr.77922 inclusiv, reprezentand aportul in
numerar/ natura in valoare totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social
k)     Ora ul Viseu de Sus, prin Consiliul Local al orasului Viseu de Sus - 684 actiuni,
numerotate de la nr.77923 la nr.78606 inclusiv, reprezentand aportul in numerar/
natura in valoare totala de 6840 lei, reprezentand 0,870% din capitalul social .



6.4. Dovada calit ii de Ac ionar se face în baza înregistr rilor din Registrul
Ac ionarilor. La cererea ac ionarilor, Societatea va emite certificate de ac ionar care
vor cuprinde toate elementele prev zute de lege i vor fi semnate de c tre Pre edintele
Consiliului de Administra ie.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al
Autorit ilor Locale membre ale Asocia iei

ARTICOLUL 7: AC IUNILE

7.1. Ac iunile Societ ii sunt nominative, emise în form  dematerializat i înregistrate
în Registrul Ac ionarilor Societ ii.

7.2. Fiecare ac iune subscris i pl tit  de ac ionari confer  acestora dreptul la un vot
în Adun rile Generale ale Ac ionarilor, precum i celelalte drepturi stipulate în
prezentul Act Constitutiv.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Ac ionarii acord  Asocia iei, ai c rei membri sunt,
urm toarele drepturi speciale:

a) propune lista de persoane din rândul c rora Adunarea General  are dreptul s
numeasc  membrii Consiliului de Administra ie;

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administra ie;
c) propune introducerea a unei ac iuni în justi ie împotriva membrilor Consiliului

de Administra ie pentru prejudiciile aduse Societ ii;
d) acord  avizul conform asupra Regulamentului de Organizare i Func ionare al

Societ ii, înainte de aprobarea acestuia de c tre Consiliul de Administra ie;
e) acord  avizul conform asupra programului de activitate i strategiei propuse de

Consiliul de Administra ie înainte de aprobarea acestora de c tre Adunarea
General ;

f) acord  avizul conform asupra propunerii de înfiin are de filiale în condi iile art.
3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;

g) acord  avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezerv
prev zut de lege i celor prev zute în Contractul de delegare , asupra destina iei
i cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea General  Ordinar  s

poat  lua o hot râre în acest domeniu;
h) avizeaz  propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de

adoptarea lor;
i) are dreptul de fi informat , în aceea i m sur  ca oricare Ac ionar, despre

activitatea Societ ii.
Care îi confer  Asocia iei o influen  decisiv  asupra tuturor deciziilor strategice i
importante ale Societ ii.

7.4. Societatea nu poate emite obliga iuni.



ARTICOLUL 8: DREPTUL AC IONARILOR DE A FI INFORMA I

8.1. Fiecare ac ionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activit ii i
administr rii Societ ii i de a avea acces la documentele Societ ii (inclusiv, dar f  a
se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu ter e persoane, registre,
rapoartele administratorilor i auditorilor, autoriza ii i permise eliberate de autorit ile
competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adun rile Generale ale Ac ionarilor, de cel mult
dou  ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societ ii a documentelor mai sus
men ionate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL AC IUNILOR

9.1. Transferul ac iunilor Societ ii poate fi efectuat în conformitate cu legisla ia
privind transferul (vânzarea) ac iunilor societ ilor comerciale de inute de autorit ile
publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obliga iei de a
avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al ac iunilor Societ ii va fi aprobat de Adunarea General
Extraordinar  a Ac ionarilor în prezen a i cu votul favorabil al Ac ionarilor ce de in
100% din capitalul social.

9.3. Dac  legisla ia în vigoare la data transferului ac iunilor Societ ii permite
autorit ilor publice locale s  cumpere aceste ac iuni, Ac ionarul care inten ioneaz  s
le transfere integral sau par ial ( Ac ionarul Vânz tor ) este obligat s  ofere aceste
ac iuni mai întâi celorlal i Ac ionari ( Ac ionarii Ne-Vânz tori ), propor ional cu cota-
parte de capital social de inut  în Societate.
Totu i, fiecare dintre Ac ionarii Ne-Vânz tori î i poate exprima inten ia de a cump ra
toate ac iunile oferite spre vânzare i nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în
urm toarele cazuri: (i) dac  ceilal i Ac ionari Ne-Vânz tori nu î i exercit  dreptul lor
de preem iune sau (ii) nu semneaz  actul de transfer al Ac iunilor necesar sau (iii) nu
execut  obliga ia de plat  a pre ului de cump rare.
Dreptul de preem iune trebuie exercitat în condi iile stabilite de Adunarea General
Extraordinar  a Ac ionarilor care a aprobat transferul ac iunilor Societ ii.

9.4. Dreptul de proprietate asupra ac iunilor este transmis prin declara ia înregistrat  în
Registrul Ac ionarilor Societ ii, semnat  de Vânz tor i de Cump tor sau de c tre
Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societ ii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare i dispozi iile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea
obliga iei de a avea capital social integral public, în baza hot rârii Adun rii Generale
Extraordinare a Ac ionarilor luate cu o majoritate de cel pu in 2/3 (dou  treimi) din
drepturile de vot de inute de ac ionarii prezen i sau reprezenta i.



10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urm toarele
procedee :
§ emisiunea de ac iuni noi sau majorarea valorii nominale a ac iunilor existente

în schimbul unor noi aporturi în bani i/sau în natur ;
§ încorporarea rezervelor, cu excep ia rezervelor legale ale Societ ii;
§ încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
§ prin compensarea unor crean e lichide i exigibile asupra Societ ii cu ac iuni

ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat i nu se vor putea emite noi ac iuni decât
dup  v rsarea integral  a capitalului social ini ial subscris sau, dup  caz, dup  plata
integral  a ac iunilor din emisiunea precedent .

10.4. În situa ia unei major ri a capitalului social prin aporturi în bani, noile ac iuni vor
fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor ac ionarilor, propor ional cu cota lor de
participare la capitalul social al Societ ii.

10.5. În situa ia în care un Ac ionar hot te s  nu subscrie sau întârzie s  subscrie ori
 pl teasc  ac iunile suplimentare în termenul i condi iile stabilite de Adunarea

Extraordinar  a Ac ionarilor, ceilal i Ac ionari vor fi automat îndrept i s  subscrie
ac iunile ne-subscrise propor ional cu Ac iunile de inute din capitalul subscris.

10.6. Ac iunile ne-subscrise în termenul i în condi iile stabilite de Adunarea
Extraordinar  a Ac ionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Pre edintele Consiliului de Administra ie va emite un Act Adi ional la Actul
Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele ac iuni
subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de
Adunarea General  Extraordinar  a Ac ionarilor care a aprobat majorarea capitalului
social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natur  va fi efectuat  conform
legisla iei în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin cre terea valorii nominale a ac iunilor poate fi
hot rât  numai cu votul tuturor ac ionarilor, cu excep ia cazului în care aceast
majorare se opereaz  prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de
emisiune.

10.10. În situa ia în care capitalul social al Socet ii este majorat ca urmare a cererii
formulate de o Autoritate Local  membr  a Asocia iei de a deveni ac ionar al
Societ ii, noile ac iuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorit ii Locale
respective, în termenul i condi ile stabilite de Adunarea Extraordinar  a Ac ionarilor
care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se
aplic  corespunz tor.



ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societ ii nu poate fi redus dac  aceast  m sur  afecteaz
stabilitatea economic i financiar  a Societ ii.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o
hot râre a Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor, luat  cu o majoritate de cel
pu in 2/3 (dou  treimi) din drepturile de vot de inute de ac ionarii prezen i sau
reprezenta i, care s  stabileasc  motivele reducerii i procedura utilizat  pentru
implementarea m surii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai dup  expirarea termenului de 2 (dou ) luni
calculat de la data public rii în Monitorul Oficial al României a hot rârii Adun rii
Generale Extraordinare a Ac ionarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dac  se constat  c , în urma înregistr rii unor pierderi, activul net, determinat ca
diferen  între totalul activelor i totalul datoriilor Societ ii, reprezint  mai pu in de
1/2 (jum tate) din valoarea capitalului social subscris, Ac ionarii se oblig  s
reîntregeasc  de îndat  capitalul social pân  la valoarea capitalului social subscris,
conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERAL  A AC IONARILOR. ATRIBU II

12.1 Adunarea General  a Ac ionarilor este organul de conducere al Societ ii.
Adunarea General  a Ac ionarilor poate fi ordinar  sau extraordinar . Adun rile
Generale Ordinare au loc cel pu in o dat  pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la
încheierea exerci iului financiar, pentru examinarea situa iilor financiare pe anul
precedent i pentru stabilirea programului de activitate i bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea General  Ordinar  are urm toarele atribu ii:
a) de a discuta, aproba sau modifica situa iile financiare anuale, pe baza raportului

Consiliului de Administra ie i a raportului Auditorului Financiar;
b) de a hot rî cu privire la alocarea profitului  net prin reinvestirea sau alocarea sa

la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
c) de a alege i revoca membrii Consiliului de Administra ie; alegerea membrilor

Consiliului de Administra ie va fi f cut  exclusiv din lista de persoane propuse
de Asocia ie, iar revocarea poate fi hot rât  numai la propunerea Asocia iei;

d) de a stabili, respectiv modifica remunera ia cuvenit  membrilor Consiliului de
Administra ie;

e) de a analiza i de a se pronun a asupra gestiunii Consiliului de Administra ie;
f) de aproba termenii i condi iile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
g) de a stabili bugetul de venituri i cheltuieli, precum i de a hot rî asupra

programului de activitate i a strategiei propuse de Consiliul de Administra ie
pentru exerci iul financiar urm tor; Adunarea General  poate hot rî asupra
programului de activitate i a strategiei doar dup  ce acestea au primit avizul
conform favorabil din partea Asocia iei, iar asupra bugetului pentru anul
urm tor doar cu respectarea programului de activit i i strategiei avizate
conform de c tre Asocia ie.;



h) de a hot rî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai
multor unit i ale Societ ii, în conformitate cu prevederile legale;

i) de a hot rî introducerea unei ac iuni în justi ie împotriva membrilor Consiliului
de Administra ie pentru prejudiciile aduse Societ ii, dac  este cazul, doar la
propunerea Asocia iei;

j) de a hot rî asupra oric ror altor probleme care in de competen a sa;
k) de a delibera asupra hot rârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul

de Administra ie, cu excep ia situa iei în care aceste hot râri sunt de
competen a Adun rii Generale Extraordinare.

12.3. Adunarea General  Extraordinar  se va ine ori de cate ori este necesar a se lua
o hot râre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societ ii, cu respectarea interdic iei prev zute de
art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;

b) mutarea sediului Societ ii;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societ ii, cu respectarea interdic iei

prev zute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
d) înfiin area de filiale, cu respectarea condi iilor prev zute în art. 3 alin. 3 de mai

sus;
e) înfiin area sau desfiin area unor sedii secundare: sucursale, agen ii,

reprezentan e sau alte asemenea unit i f  personalitate juridic ;
f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi

ac iuni;
g) oricare alt  modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de

Asocia ie, sau oricare alt  hot râre pentru care este cerut  aprobarea Adun rii
Generale Extraordinare;

h) autorizarea Consiliul de Administra ie s  încheie acte juridice prin care s
dobândeasc , s  înstr ineze, s  închirieze, s  schimbe sau s  constituie în
garan ie bunuri aflate în patrimoniul Societ ii, a c ror valoare dep te 1/2
(jum tate) din valoarea contabil  a activelor Societ ii la data încheierii actului
juridic;

i) aprobarea clauzelor i modific rilor Contractului de Delegare a gestiunii
Serviciilor;

j) controlul execut rii obliga iilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii
Serviciilor, de c tre p ile contractante.

12.4. Ac ionarii se oblig  prin prezentul Act Constitutiv s  nu adopte nicio hot râre
prin care s  decid  fuziunea cu alte societ i, divizarea sau dizolvarea anticipat  a
Societ ii sau conversia ac iunilor dintr-o categorie în alta, pe toat  durata Contractului
de Delegare.

12.5. Adunarea General  Extraordinar  poate delega Consiliului de Administra ie
atribu iile prev zute la alin. (3) lit. b) i e) în baza unui mandat special prealabil
acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea General  a
Ac ionarilor.



ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUN RII GENERALE A
AC IONARILOR

13.1. Adunarea General  a Ac ionarilor va fi convocat  de Consiliul de Administra ie.
Ac ionarii care de in împreun  cel pu in 5% din capitalul social au dreptul, dac
consider  c  anumite probleme sunt importante pentru societate, s  cear  Pre edintelui
Consiliului de Administra ie convocarea unei Adun ri Generale.

13.2. Convoc rile vor fi transmise prin scrisoare recomandat  cu confirmare de primire
i/sau prin Curier Expres la adresele reprezentan ilor ac ionarilor men ionate în Actul

constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administra ie, de c tre
ac ionari, în mod periodic i înregistrate în Registrul Ac ionarilor Societ ii), cu cel
pu in 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programat  pentru adunare,
men ionând data exact , locul i ordinea de zi a edin ei, cu indicarea explicit  a
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adun rii..

13.3. edin ele adun rilor se vor desf ura la sediul social al Societ ii sau în orice
alt loc indicat în convocare.

13.4. Dac  ordinea de zi con ine propuneri de modificare a Actului constitutiv i/ sau
a Contractului de Delegare, convocarea trebuie s  cuprind  în întregime textul acestor
propuneri. Ac ionarii vor respecta avizul Asocia iei privind orice modificare a
prezentului Act Constitutiv.

13.5. În convocarea pentru Prima Adunare General  va fi stabilit  ziua i ora pentru
cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desf ura. A Doua
Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixat  pentru Prima Adunare.

13.6. Ac ionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre
ace tia nu se opune, s in  o Adunare General  a Ac ionarilor i s  adopte orice
hot râre care ine de competen a acesteia, f  respectarea formalit ilor cerute pentru
convocarea unei astfel de Adun ri.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA EDIN ELOR ADUN RILOR
GENERALE ALE AC IONARILOR

14.1. Adunarea General  a Ac ionarilor, Ordinar  sau Extraordinar , va fi deschis i
prezidat  de Pre edintele Consiliului de Administra ie sau, în absen a Pre edintelui,
ac ionarii pot, în orice moment pe parcursul adun rii, s  numeasc  o alt  persoan
dintre ceilal i Administratori sau Ac ionari care s  prezideze adunarea.

14.2. Pre edintele Adun rii Generale a Ac ionarilor va numi, dintre Ac ionarii prezen i
sau reprezenta i la Adunarea General  a Ac ionarilor, o persoan  în calitate de Secretar
al adun rii. Secretarul va nota i înregistra Ac ionarii care sunt prezen i sau
reprezenta i i Ac ionarii care sunt absen i, redactând o list  de prezen . Secretarul va
întocmi procesul verbal al edin ei.

14.3 Procesul verbal al Adun rii Generale a Ac ionarilor se semneaz  de c tre



Pre edintele i Secretarul adun rii i va cuprinde deliber rile participan ilor (în
rezumat) i hot rârile adoptate.

14.4.Hot rârile Adun rilor Generale ale Ac ionarilor sunt înregistrate la Registrul
Comer ului i se public  în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 i Actului constitutiv, hot rârile Adun rilor Generale
ale Ac ionarilor sunt obligatorii pentru to i Ac ionarii, inclusiv pentru aceia care nu au
participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hot râri.

14.6. Pre edintele Asocia iei va fi de asemenea convocat s  participe la edin ele
Adun rilor Generale ale Ac ionarilor, f  drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL I EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliber rilor Adun rii Generale Ordinare sunt necesare:
a. la prima convocare, prezen a ac ionarilor reprezentând ¼  (o pãtrime) din
numãrul total de drepturi de vot, iar hot rârile s  fie luate cu majoritatea voturilor
exprimate.;
b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate s  delibereze asupra
problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adun ri, oricare ar fi partea de capital
social reprezentat  de ac ionarii prezen i, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliber rilor Adun rii Generale Extraordinare sunt necesare,
cu excep ia situa iilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :
a. la prima convocare, prezen a ac ionarilor reprezentând cel pu in ¼ (o pãtrime)
din numãrul total de drepturi de vot, iar hotãrârile sa fie luate cu majoritatea voturilor
de inute de ac ionarii prezen i sau reprezenta i;
b. la a doua convocare, prezen a ac ionarilor reprezentând cel pu in 1/5 (o
cincime) din num rul total de drepturi de vot, iar hot rârile sa fie luate cu majoritatea
voturilor de inute de ac ionarii prezen i sau reprezenta i.

15.3. Hot rârile se adopt  prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru
alegerea membrilor Consiliului de Administra ie, pentru revocarea lor i pentru luarea
hot rârilor referitoare la r spunderea administratorilor.

15.4. Fiecare ac ionar este îndrept it s  ia parte la Adun rile Generale ale Ac ionarilor
prin reprezentant autorizat.

15.5 Ac ionarii exercit  dreptul lor de vot în Adunarea General , propor ional cu
num rul ac iunilor pe care le posed .

15.6. Membrii Consiliului de Administra ie i/sau angaja ii Societ ii nu pot
reprezenta Ac ionarii în cadrul Adun rilor Generale ale Ac ionarilor, sub sanc iunea
anul rii oric ror astfel de hot râri adoptate dac , f  votul acestora, majoritatea
necesar  pentru adoptarea hot rârii nu ar fi fost întrunit .
Ac ionarul care, într-o anumit  opera iune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei
alte persoane, un interes contrar aceluia al Societ ii, este obligat s  se ab in  de la



deliber rile privind acea opera iune. În caz contrar, ac ionarul este r spunz tor de
daunele produse Societ ii, dac , f  votul s u, nu s-ar fi ob inut majoritatea cerut .

15.7 Hot rârile Adun rii Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate
în justi ie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data public rii în Monitorul
Oficial al României, de c tre oricare dintre Ac ionarii care nu au luat parte la Adunarea
General  sau care au votat contra i au cerut s  se insereze aceasta în procesul-verbal al
edin ei.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIET II. ORGANIZAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE

16.1. Societatea este administrat  de un Consiliu de Administra ie format dintr-un
num r de trei pân  la apte administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului
de Administra ie ( Administratorii ) este temporar i revocabil . Persoanele numite
în calitate de Administrtori trebuie s  accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii
mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de munc . În cazul
în care administratorii au fost desemna i dintre salaria ii societ ii, contractul
individual de munc  este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. Membrii Consiliului de Administra ie sunt numi i i/sau revoca i exclusiv
printr-o hot râre a Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor, la propunerea Asocia iei
care prezint  în acest scop Adun rii Generale, cu cel pu in 30 zile înainte de expirarea
mandatului Administratorilor în func ie, o list  cu persoanele din rândul c rora
Adunarea va alege membrii Consiliului de Administra ie.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de
Administra ie pot fi reale i.

16.4. Pre edintele Consiliului de Administra ie este ales din rândul
Administratorilor de Adunarea General  Ordinar  a Ac ionarilor care alege membrii
Consiliului de Administra ie, pentru o durat  care nu poate dep i durata mandatului

u de administrator.

16.5. În cazul apari iei unui loc vacant în Consiliul de Administra ie, ceilal i membri ai
Consiliului de Administra ie, deliberând în prezen a majoritatii Administratorilor, vor
numi, cu votul tuturor Administratorilor prezen i, un alt Administrator succesor
provizoriu, ales exclusiv dintr-o list  care va fi prezentat  în acest scop de Asocia ie la
cererea Consiliului de Administra ie care constat  vacan a. Consiliul de Administra ie
va convoca Adunarea General  Ordinar  a Ac ionarilor, în conformitate cu procedurile
prev zute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de
Administra ie pentru perioada de timp r mas  din mandatul Administratorului înlocuit.

16.6. Consiliul de Administra ie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel pu in
o dat  la 3 (trei) luni, fie prin prezen a personal  la sediul Societ ii, fie prin
intermediul teleconferin ei sau video-conferin ei.

16.7. Consiliul de Administra ie este convocat de c tre Pre edinte sau la cererea



motivat  a cel pu in 2 (doi) dintre membri s i ori a directorului general. Convocarea la
edin a Consiliului de Administra ie va fi efectuat  prin notificare trimis  cu cel pu in

7 ( apte) zile în avans. Notificarea scris  cu privire la data i locul edin ei,
aranjamentele cu privire la o conferin a telefonic , dup  caz, i ordinea de zi, va fi
trimis  fiec ruia dintre administratori prin scrisoare recomandat  expediat  cu
confirmare de primire sau prin Curier Expres .

16.8. edin a Consiliului de Administra ie se poate desf ura f  trimiterea unei
notific ri prealabile, dac  to i Administratorii sunt prezen i i nu au obiec ii cu privire
la ordinea de zi sau la edin a propriu-zis .

16.9. Pentru ca deciziile Consiliului de Administra ie sa fie valabile, este necesar
participarea (prezen a fizic  sau prin telefon, etc.) a cel pu in jum tate plus unu din
num rul Administratorilor, iar decizia va fi adoptat  cu votul majorit ii membrilor
prezen i.

16.10. Auditorul Financiar i Pre edintele Asocia iei vor fi de asemenea convoca i s
participe la edin ele Consiliului de Administra ie, f  drept de vot.

16.11. La fiecare edin  se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele
participan ilor, ordinea deliber rilor, deciziile luate, num rul de voturi întrunite i
opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de c tre pre edintele de edin i de

tre cel pu in un alt administrator.

ARTICOLUL 17: ATRIBU IILE CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE I
DELEGAREA CONDUCERII SOCIET II DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administra ie are puteri depline cu privire la conducerea i
administrarea Societ ii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate i
atribu iilor expres prev zute de lege ca fiind de competen a Adun rilor Generale, i
are, în principal, atribu iile urm toare:
a) aprob  nivelul salariilor ;
b) aprob  Regulamentul de Organizare i Func ionare al Societ ii (care cuprinde
i organigrama acesteia), dup  ce a ob inut avizul conform favorabil al Asocia iei

asupra acestuia;
c) stabile te i men ine politicile de asigurare în ceea ce prive te personalul i
bunurile societ ii ;
d) elaboreaz i aprob  Regulamentul de ordine interioar , prin care se stabilesc
drepturile i responsabilit ile ce revin personalului societ ii ;
e) prezint  anual Adun rii Generale a Ac ionarilor, în termen de maxim 5 (cinci)
luni de la încheierea exerci iului social, raportul cu privire la activitatea societ ii,
bilan ul i contul de profit i pierderi, precum i proiectul programului de activitate, al
strategiei i al bugetului pe anul urm tor; pentru a supune aprob rii Adun rii Generale
proiectul programului de activitate, al strategiei i al bugetului pe anul urm tor
Consiliul de Administra ie va solicita avizul conform prealabil al Asocia iei asupra
acestor proiecte ;
f) promoveaz  studii i propune autorit ilor competente tarifele pentru furnizarea
Serviciilor;



g) aprob  opera iunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societ ii;
h) nume te Directorul General i directorii diverselor departamente propusi de
directorul general
i)     propune Adun rii Generale majorarea capitalului social atunci când aceast

sur  este necesar  pentru desf urarea activit ii, precum i înfiin area de noi
unit i;
j) exercit  atribu iile ce i-au fost delegate de c tre Adunarea General  ;
k) rezolv  problemele stabilite de Adunarea General i execut  hot rârile luate
de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Consiliul de Administra ie va  delega conducerea societ ii unui Director
General. Directorul General va fi numit numai din afara consiliului de administra ie.
Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un
contract de munc , cu excep ia cazului în care legea o va permite. Consiliul de
administra ie nu poate delega Directorului General urm toarele :
    a) stabilirea direc iilor principale de activitate i de dezvoltare ale societ ii;
    b) stabilirea sistemului contabil i de control financiar i aprobarea planific rii
financiare;
    c) numirea i revocarea directorilor i stabilirea remunera iei lor;
    d) supravegherea activit ii directorilor;
    e) preg tirea raportului anual, organizarea adun rii generale a ac ionarilor i
implementarea hot rârilor acesteia;
    f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolven ei societ ii.

17.3. Administratorii vor r spunde solidar cu predecesorii lor imedia i dac , având
cuno tin  de neregulile comise de ace tia, nu le-au adus la cuno tin a Auditorului
Financiar .

17.4. R spunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde
asupra celor care au solicitat înscrierea opozi iei lor în registrul deciziilor Consiliului
de Administra ie i au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte
sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problem , beneficii sau
avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societ ii, va trebui s  îi
informeze pe ceilal i Administratori i pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta i
nu trebuie s  participe la nici o deliberare cu privire la problema respectiv . Aceea i
obliga ie le incumb  Administratorilor i în cazul în care tiu c  so ul/so ia lor ori rude
sau afini ai lor pân  la gradul patru au interese într-o anumit  opera iune. În cazul
nerespect rii prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi inut r spunz tor de
daunele produse Societ ii.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administra ie, conform art. 17
alin. 2 de mai sus, i va fi r spunz tor de administrarea operativ  curent  a Societ ii i
alte responsabilit i similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administra ie
periodic.



Responsabilit ile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performan .
Contractul de Performan , precum i orice modificare a acestuia vor fi aduse la
cuno tin a Asocia iei.

18.2. Directorul General reprezint  Societatea în rela iile cu ter ii i poate delega
puterea de reprezentare, prin procur  special  cu men ionarea atribu iilor delegate i a
duratei mandatului, cu condi ia ca Directorul General s  sa informeze Consiliul de
Administra ie. Specimenul de semn tur  al Directorului General va fi depus la Oficiul
Registrului Comer ului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activit ii, atribu iile sale
incluzând urm toarele :
a) s  exercite administrarea general  a Societ ii, conform prevederilor legale, Actului

Constitutiv i împuternicirilor conferite de Consiliul de Administra ie;
b) s  execute angajamentele i hot rârile luate de Consiliul de Administra ie;
c) s  cear  Pre edintelui Consiliului de Administra ie convocarea Adun rii Generale;
d) s  numeasc ,  s  revoce personalul necesar bunei desf ur ri a activit ii, cu

excep ia directorilor de departamente numi i la propunerea sa de catre Consiliul de
Administra ie, precum i s  exercite autoritatea disciplinar  asupra lor, conform
structurii administrative i regulamentelor interne aprobate de Consiliul de
Administra ie;

e) s  promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbun irii
performan elor Serviciilor, eficien ei i eficacit ii administra iei i în general
pentru îndeplinirea cu succes a ac iunilor încredin ate Societ ii;

f) alte atribu ii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispozi ii
aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVIT II SOCIET II

19.1. Situa iile financiare ale Societ ii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit
de Adunarea General  Ordinar  a Ac ionarilor, la propunerea Consiliului de
Administra ie.

19.2. Auditorul Financiar î i va desf ura activitatea potrivit Standardelor
Interna ionale de Audit i cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest
scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordan  cu prevederile
legale aplicabile.
Auditorul Financiar are obliga ia s  informeze Consiliul de Administra ie i, în cazuri
grave, Adunarea General  Extraordinar , despre orice neregularitate constatat  în
administrarea Societ ii.

ARTICOLUL 20: EVIDEN A CONTABIL I REGISTRELE SOCIET II

20.1. Exerci iul financiar al Societ ii începe la 1 ianuarie i se termin  pe 31
decembrie al fiec rui an. Prin excep ie, primul exerci iu începe la data înmatricul rii
societ ii la Oficiul Registrului Comer ului i se încheie la data de 31 decembrie ......



20.2. Societatea va ine contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta
situa iile financiare, va întocmi contul de profit i pierderi i va înregistra activit ile
sale economice i financiare în conformitate cu reglement rile legale în materie.

20.3. Situa iile financiare anuale trebuie supuse aprob ri Adun rii Generale a
ac ionarilor în termenul prev zut de legea român . Situa iile financiare anuale, precum
i raportul administratorilor i al auditorului financiar vor putea fi consultate de

ac ionari, la sediul social al Societ ii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea
datei Adun rii Generale convocate pentru aprobarea lor. Ac ionarii vor putea cere
copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obliga i s  depun  la Direc ia
General  a Finan elor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor
de c tre Adunarea General , o copie a situa iilor financiare anuale împreun  cu
raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum i procesul verbal al
Adun rii Generale. O copie a situa iilor financiare vizat  de administra ia financiar ,
precum i documentele mai sus men ionate se vor înregistra la Oficiul Registrului
Comer ului, care va publica anun ul de confirmare a depunerii acestor acte, în
Monitorul Oficial  al României, pe cheltuiala Societ ii..

20.4. În vederea desf ur rii activit ii, Societatea trebuie s in  urm toarele
registre:
§ Registrele contabile prev zute de lege;
§ Registrul ac ionarilor;
§ Registrul edin elor i deliber rilor Consiliului de Administra ie;
§ Registrul edin elor i deliber rilor Adun rilor Generale;
§ Registrul deliber rilor i constat rilor efectuate de c tre Auditorul Financiar;
§ Registrul obliga iunilor, în caz de emisiune de obliga iuni;
§ orice alte registre prev zute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activit ii Societ ii sunt determinate pe baza situa iilor financiare
aprobate de Adunarea General .

21.2. Contul de profit i pierderi care include veniturile i cheltuielile exerci iului
financiar va eviden ia, dup  înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea
exerci iului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, dup  plata
impozitului pe profit.

21.3. Din profitul Societ ii se vor prelua, în fiecare an, cel pu in 5% (cinci procente)
pentru formarea fondului de rezerv , pân  ce acesta va atinge minimum a cincea parte
din capitalul social. Dac  fondul de rezerv , dup  constituire, s-a mic orat din orice
cauz , va fi completat cu respectarea acelora i reguli.

21.4. Adunarea General  Ordinar  poate decide constituirea altor fonduri, destina ia i
cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asocia iei.



21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG
198/2005, conform hot rârii Adun rii Generale. Societatea nu va distribui dividende
pe durata execut rii Contractului de Delegare.

21.6. Ac ionarii vor suporta eventualele pierderi propor ional cu participarea la
capitalul social i în limita acestei particip ri.

ARTICOLUL 22:  DIZOLVAREA SOCIET II

22.1. Dizolvarea Societ ii va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 i
prezentul Act constitutiv în urm toarele situa ii:

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societ ii;
b) declararea nulit ii Societ ii;
c) falimentul Societ ii.

22.2. Dizolvarea Societ ii va fi înregistrat  la Oficiul Registrului Comer ului i
publicat  în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIET II

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societ ii se va face în condi iile prev zute de
lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/l990 sau orice alte prevederi
legale în vigoare la data lichid rii.

ARTICOLUL 24 : FINAN AREA SOCIET II

24.1. Societatea este finan at  din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate
din activitatea sa, precum i din alte venituri legale, potrivit hot rârilor Adun rilor
Generale ale Ac ionarilor.

24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în str in tate.

ART. 25 : PERSONALUL

Societatea va recruta i angaja personal, în func ie de necesit ile identificate la
momentul respectiv de Directorul General în vederea desf ur rii în bune condi ii a
activit ii, conform obiectului de activitate al Societ ii. Cu excep ia situa iilor pentru
care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societ ii va fi angajat de

tre Directorul General pe baz  de contract de munc .

ARTICOLUL 26: SOLU IONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu ap rut pe durata existen ei Societ ii sau dup  dizolvarea sa, pe
parcursul opera iunilor de lichidare, fie între ac ionari i administratori, între ac ionari
i Societate, între administratori i Societate sau între ac ionari, cu privire la afacerile



Societ ii sau la executarea i/sau interpretarea dispozi iilor prezentului Act
Constitutiv, va fi solu ionat în mod amiabil.

26.2. Dac  o solu ionare amiabil  nu este posibil , litigiile vor fi supuse judeca ii
instan elor judec tore ti competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABIL

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat i interpretat în conformitate cu legea român .

ARTICOLUL 28: DISPOZI II FINALE

28.1 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi
reglementate de dispozi iile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile
ulterioare, i ale Codului Comercial sau ale altor legi aplicabile din România sau prin
hot râri ale Adun rii Generale a Ac ionarilor.

Încheiat ast zi .., în [ ] exemplare originale.


